o movimento radical? Pessoas
Você já ouviu falar sobre o mais nov
iais estão “abrindo mão” de tudo
de diferentes lugares e classes soc
dades. O trabalho é dividido, o
para formarem verdadeiras comuni
divididas e compartilhadas entre
dinheiro é dividido, as possessões são
O resultado tem sido cura! Vidas
todos pela causa do movimento.
reparo, estão sendo restauradas em
que estavam danificadas além de
e.
l, emocional e controle da vontad
todos os aspectos da alma: menta
tempo integral e não se trata de
Este movimento é vida entregue
o
anização passageira. Na verdade,
uma “onda” ou uma simples org
anos e está ganhando cada vez mais
movimento já existe há mais de 30
e emergente, baseada e construída
força. Trata-se de uma cultura rica
iga
numa fundação espiritual muito ant
realmente deseja uma mudança
O manifesto é este: Deus é real e
ele precisa de pessoas dispostas a
radical no planeta Terra. Porém,
uí-lo. Nós, que lhe escrevemos
abandonar qualquer coisa para seg
e isso. Estamos juntos, em paz, e
este “folheto”, fizemos exatament
muitos obstáculos a serem vencidos
embora fortemente unidos, temos
tra os ataques espirituais que estão
diariamente. Estamos lutando con
anos desse planeta. Esses ataques
destruindo as almas dos seres hum
a ganância que isolam os homens
estão relacionados ao egoísmo e
medo e basicamente mortos. O
tornando-os solitários, cheios de
efeitos e trazer cura real
esses
movimento tem por alvo reverter
o
para as pessoas. Nosso Criador tem
do
poder para alcançar o mais profun
ças
das nossas almas e realizar mudan
que
verdadeiras, mas é necessário
o
haja total participação no moviment
que ele está começando.
O poder de mudança vem de
Yahshua, o homem chamado Jesus
o
na bíblia. Juntar-se ao moviment
a.
significa seguí-lo. É vida por vid
da morte por nós,
Ele morreu e sofreu as agonias

ados sobre ele. Seguir este homem
recebendo o peso dos nossos pec
o ele fez por nós.
significa dar tudo por ele, assim com
basta se entregar uma ou duas
Sabe o que isso quer dizer? Não
s, e pelo resto da sua vida!
vezes por semana, mas todos os dia
religião qualquer, mas o que ele
Yahshua não veio estabelecer uma
época. Foi como um terremoto! Ele
disse e fez “abalou” a sociedade da
da
amaram mais os prazeres egoístas
foi uma ameaça para aqueles que
s
ele
aqu
o, ele foi a esperança para
vida do que a verdade. Por outro lad
insatisfeitos com a hipocrisia. Estes
que estavam buscando a verdade,
não os decepcionou. Esta mesma
encontraram nele uma esperança que
e.
esperança está na Terra novament
renteza abaixo, em um caminho
A humanidade está sendo levada cor
que formam uma boa sociedade
sem retorno. As fundações morais
as ou destruídas. Muitas pessoas
estão sendo rapidamente descartad
s
perceber as conseqüências danosa
até parecem “amortecidas”, sem
ia
lod
me
, a maioria é levada pela
de seus atos. Inconscientemente
o
tar e prazer. Não seja passivo! Nã
enganosa da prosperidade, bem-es
das
o
içã
am a sociedade. A destru
seja enganado pelas ondas que gui
,
soas estão destruindo a sociedade
fundações morais nas vidas das pes
er
faz
que
Deus no homem. Temos
o planeta e a própria imagem de
alguma coisa!
a isso tudo. Se você ousar ler
Nós encontramos uma solução par
a que isso gerará questionamentos
tudo mais que lhe escrevemos, saib
sua vida. Abaixo estão os nossos
profundos que podem mudar a
s próprios olhos o que estamos lhe
endereços. Venha e veja com seu
dizendo!
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